
 

 

- Јеси ли била у школи? Нисам. 

- Јеси ли урадила домаћи задатак?     

Нисам, не умем. 

- Хоћеш ли ићи у биоскоп? 

Нећу, не иде ми се. 

- Да ли желиш да дођем? Немој. 

- Имаш ли ту књигу? 

Немам, поклонила сам је. 

- Да ли ћеш доћи код мене? 

Не могу данас. 
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